





Κατανόηση των ενημερώσεων και των υπόλοιπων προτεινόμενων ρυθμίσεων
Κατά την εγκατάσταση των Windows, θα εμφανιστούν ρυθμίσεις που βοηθούν να εξασφαλίσετε την αξιοπιστία και την ασφάλεια του υπολογιστή σας. Μπορείτε, πάντα, να τροποποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις μετά την επιλογή τους. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε αναζήτηση για "Απενεργοποίηση προτεινόμενων ρυθμίσεων" στη Βοήθεια και υποστήριξη. 
Χρήση προτεινόμενων ρυθμίσεων
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις έχουν σχεδιαστεί για να διατηρείτε τον υπολογιστή σας ενημερωμένο, να πραγματοποιείτε ασφαλέστερη αναζήτηση στο Internet, να επιτρέψετε την αποστολή αναφορών σφαλμάτων στη Microsoft όταν παρουσιάζεται πρόβλημα και για να βοηθήσετε τη Microsoft να βελτιώσει τα Windows. 
Εγκατάσταση σημαντικών και προτεινόμενων ενημερώσεων:
*	Αυτόματη ενημέρωση των Windows. Τα Windows θα εγκαταστήσουν αυτόματα τις σημαντικές και προτεινόμενες ενημερώσεις για τον υπολογιστή σας, όταν αυτές θα είναι διαθέσιμες από τη Microsoft. Τα Windows θα παρέχουν, επίσης, περιοδικά λεπτομερείς ειδοποιήσεις σχετικά με ορισμένες ενημερώσεις που πρέπει να εγκατασταθούν με μη αυτόματο τρόπο. Οι σημαντικές ενημερώσεις παρέχουν ουσιαστικά οφέλη, όπως βελτιωμένη ασφάλεια και αξιοπιστία. Οι προτεινόμενες ενημερώσεις βοηθούν στην αντιμετώπιση μη κρίσιμων προβλημάτων και στη βελτίωση του λογισμικού σας. 
Οι σημαντικές ενημερώσεις ίσως, επίσης, εγκατασταθούν για να διατηρηθεί η πρόσβαση του λογισμικού σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Για τις προαιρετικές ενημερώσεις, δεν γίνεται αυτόματη λήψη ή εγκατάσταση. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των ενημερώσεων από το Windows Update στον Πίνακα Ελέγχου. Ενημερωθείτε σχετικά με τις ενημερώσεις στην τοποθεσία Web http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=143311 (η σελίδα ενδέχεται να εμφανίζεται στα Αγγλικά). 
*	Προγράμματα οδήγησης από το Windows Update. Τα προγράμματα οδήγησης κάνουν δυνατή τη λειτουργία υλικού και συσκευών (όπως εκτυπωτές, ποντίκια ή πληκτρολόγια) με τη συσκευή σας. Κατά την εγκατάσταση των Windows, την αλλαγή υλικού ή την προσθήκη συσκευής, τα Windows πραγματοποιούν αυτόματα αναζήτηση για προγράμματα οδήγησης. Εάν είναι διαθέσιμο από το Windows Update ένα πιο πρόσφατο ή πιο σχετικό πρόγραμμα οδήγησης, τα Windows πραγματοποιούν την αυτόματη λήψη και εγκατάστασή του. 
Για υλικό και συσκευές που είναι ήδη εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, τα Windows ενδέχεται επίσης να κάνουν αυτόματη εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης, εάν πρόκειται να επιδιορθώσει σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει σε πρόγραμμα οδήγησης που είναι εγκατεστημένο τη συγκεκριμένη στιγμή.  Ωστόσο, συνήθως οι ενημερώσεις των προγραμμάτων οδήγησης πρέπει να εγκατασταθούν με μη αυτόματο τρόπο στο Windows Update. Οι ενημερώσεις βρίσκονται στη λίστα “Προαιρετικές ενημερώσεις”.
*	Λήψη των πιο πρόσφατων μετα-δεδομένων συσκευής. Τα μετα-δεδομένα συσκευής είναι πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές σας. Κατά τη λήψη μετα-δεδομένων για τις συσκευές σας, θα εμφανιστούν οι επωνυμίες ή/και τα εικονίδια των συσκευών στην περιοχή Συσκευές και εκτυπωτές. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η αναγνώριση της συσκευής.
Συμβολή στην ασφαλέστερη αναζήτηση στο Internet:
*	Βελτιωμένη προστασία από λογισμικό κατασκοπίας. Ο Windows Defender είναι το λογισμικό προστασίας από προγράμματα κατασκοπίας που περιλαμβάνεται στα Windows. Όταν χρησιμοποιείτε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ο Windows Defender θα καταργήσει αυτόματα την εγκατάσταση του λογισμικού που προκαλεί σοβαρά επίπεδα προειδοποίησης. Εάν έχετε αυθεντικό λογισμικό Windows, θα καταργηθεί επίσης το λογισμικό με υψηλά επίπεδα προειδοποίησης. Το λογισμικό με αυτού του είδους τα επίπεδα προειδοποίησης, παραβιάζει την προστασία προσωπικών δεδομένων σας και είναι επιβλαβές για τον υπολογιστή σας. 
Ο Windows Defender θα σαρώνει περιοδικά τον υπολογιστή σας για τον εντοπισμό λογισμικού κατασκοπίας και πιθανώς ανεπιθύμητου λογισμικού. Επιλέγοντας τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, συμμετέχετε στο Microsoft SpyNet ως βασικό μέλος και βοηθάτε τη Microsoft να βελτιώσει την τεχνολογία καταπολέμησης κώδικα που έχει δημιουργηθεί με κακόβουλη πρόθεση. Ο Windows Defender θα αποστείλει αυτόματα τις πληροφορίες για το λογισμικό που εντοπίζει στη Microsoft, όπως, για παράδειγμα ποια είναι η προέλευση του λογισμικού και ποιες ενέργειες πραγματοποιείτε εσείς ή ο Windows Defender αυτόματα. 
Ο Windows Defender αναφέρει, επίσης, εάν οι ενέργειες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία ή όχι. Οι πληροφορίες βοηθούν τη Microsoft να προσδιορίσει ποιο λογισμικό πρέπει να ερευνήσει για πιθανές απειλές και να βελτιώσει τη λειτουργία του Windows Defender. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως πραγματοποιηθεί μη σκόπιμη αποστολή προσωπικών πληροφοριών στη Microsoft. Ωστόσο, η Microsoft δεν θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για την αναγνώρισή σας ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας. 
Λήψη λύσεων στα προβλήματα από το Internet:
*	Αναφορά προβλημάτων των Windows. Εάν παρουσιαστεί ένα πρόβλημα στα Windows ή σε ένα από τα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με την Υπηρεσία αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft, τα Windows αποστέλλουν αυτόματα τις πληροφορίες στη Microsoft για τον προσδιορισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αναφορές ενδέχεται να περιλαμβάνουν μη σκόπιμα προσωπικές πληροφορίες . Εάν η αναφορά ενδέχεται να περιέχει τέτοιου τύπου πληροφορίες, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να αποσταλεί. Η Microsoft δεν χρησιμοποιεί τα στοιχεία που περιέχονται στην αναφορά για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας ή για να επικοινωνήσει μαζί σας. Όταν είναι διαθέσιμη μια λύση, θα εμφανιστούν τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την επίλυση του προβλήματος. Διαφορετικά, θα εμφανιστεί μια ενημέρωση για εγκατάσταση. Δεν υπάρχουν λύσεις για όλα τα προβλήματα, αλλά οι πληροφορίες που αποστέλλετε βοηθούν τη Microsoft στην εξεύρεση νέων λύσεων. 
*	Ηλεκτρονική Βοήθεια και υποστήριξη των Windows. Η χρήση των προτεινόμενων ρυθμίσεων σας εξασφαλίζει τη λήψη του πιο πρόσφατου περιεχομένου στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows. Το περιεχόμενο ενημερώνεται συνεχώς στο Internet, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται πάντα οι πιο πρόσφατες εκδόσεις στα παράθυρα διαλόγου της ηλεκτρονικής Βοήθειας και υποστήριξης των Windows. Οι πληροφορίες σχετικά με την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε θα αποσταλούν στη Microsoft για τον προσδιορισμό του περιεχομένου της Βοήθειας και υποστήριξης που χρειάζεστε. Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν θα χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση σας ή για επικοινωνία μαζί σας.
*	Λήψη των πιο πρόσφατων πακέτων αντιμετώπισης προβλημάτων κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων. Εάν χρησιμοποιείτε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, θα λάβετε τα πιο πρόσφατα πακέτα αντιμετώπισης προβλημάτων από την Υπηρεσία στο Internet για αντιμετώπιση προβλημάτων των Windows. Όταν αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα με τον υπολογιστή και αναζητάτε ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων για την επιδιόρθωση του προβλήματος, τα αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν τα πιο πρόσφατα πακέτα αντιμετώπισης προβλημάτων που υπάρχουν διαθέσιμα στο Internet.
Βοήθεια στη Microsoft για βελτίωση των Windows:
*	Ενεργοποίηση του Προγράμματος βελτίωσης εμπειρίας πελατών. Κατά την επιλογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων, θα ενεργοποιηθεί το Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών (CEIP), το οποίο μπορεί να βοηθήσει τη Microsoft και τους συνεργάτες της να βελτιώσουν το λογισμικό και τις υπηρεσίες τους. Το CEIP συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του λογισμικού από τους πελάτες και τα προβλήματα που αυτοί αντιμετωπίζουν. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των προϊόντων και των δυνατοτήτων που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι πελάτες και για την επίλυση των προβλημάτων. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εθελοντική και το τελικό αποτέλεσμα είναι η βελτίωση του λογισμικού για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πελατών. Κατά τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα συλλέγονται βασικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του λογισμικού, του υπολογιστή ή της συσκευής και των συνδεδεμένων συσκευών. Συλλέγονται, επίσης, πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και τις επιδόσεις κάθε ενός από αυτά. Αυτές οι αναφορές αποστέλλονται στη Microsoft, όπου αξιοποιούνται για τη βελτίωση των δυνατοτήτων που χρησιμοποιούν συχνότερα οι πελάτες μας και για την εξεύρεση λύσεων για συνήθη προβλήματα.
*	Ενεργοποίηση του Προγράμματος βελτίωσης της εμπειρίας από τη Βοήθεια και αναζήτηση συλλογής συμβολοσειρών. Κατά την επιλογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα το Πρόγραμμα βελτίωσης της εμπειρίας από τη Βοήθεια (HEIP), το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας και της αμεσότητα της εμπειρίας σας στη Βοήθεια. Το HEIP συλλέγει τις λέξεις και τις φράσεις που πληκτρολογείτε στο πλαίσιο αναζήτησης της Βοήθειας. Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης στη Βοήθεια. Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν θα χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση σας ή για επικοινωνία μαζί σας. 
Εγκατάσταση σημαντικών ενημερώσεων μόνο
Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, τα Windows θα εγκαθιστούν αυτόματα τις σημαντικές ενημερώσεις. Ωστόσο, δεν θα γίνεται αυτόματη εγκατάσταση των προτεινόμενων ενημερώσεων και δεν θα λαμβάνετε αυτόματα βελτιωμένη προστασία από λογισμικό κατασκοπίας, λύσεις στα προβλήματα ή τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης για νέο υλικό και συσκευές.
Να ερωτηθώ αργότερα
Όταν συνδέεστε ως χρήστης, θα σας ζητηθεί, περιοδικά, να επιλέξετε ρυθμίσεις για τις δυνατότητες που περιγράφονται στις προτεινόμενες ρυθμίσεις. 
Για τη βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του υπολογιστή, προτείνεται η ενεργοποίηση της επιλογής Χρήση προτεινόμενων ρυθμίσεων. Εάν αργότερα θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, κάντε αναζήτηση για "Απενεργοποίηση προτεινόμενων ρυθμίσεων" στη Βοήθεια και υποστήριξη ή μεταβείτε στον Πίνακα Ελέγχου. 
Η Microsoft δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στη σύνδεση “Διαβάστε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων μας” της σελίδας “Αυτόματη προστασία του υπολογιστή σας και βελτίωση των Windows”.



















